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 3102شتنبر  في متم شهر وانئالم نشاط حصيلة
 

هلٍْى  1,50، حدوا إخوالٍا قذسٍ 3103سدل الٌشاؽ اإلخوالً للوْاًئ عٌذ ًِاٌح الفظل الثالث هي سٌح 

سذفاع اللأساسا  ٌشخعي السٌح الواػٍح، هقاسًح هع ًفس الفرشج ه %00ؽي، هسدال تزلل اسذفاعا  تٌسثح 

 ًشاؽ شحي الحاٌّاخ فً هٌٍاء ؽٌدح الورْسطً. فًالزي سدل  %10 ولحْظ تٌسثحال

 ؽي. 55,,، ّتلغد  %153صٌادج ؽفٍفح تٌسثح فقذ سدلد األحدام ، للشّاج الْؽًٌتالٌسثح 

 سدلد حدوا إخوالٍا تلغ حْالًفقذ تالٌسثح للوْاًئ الرً ذششف الْمالح الْؽٌٍح للوْاًئ على ذذتٍشُا، أها 

، فً %51,، ٌّشخع رلل أساسا إلى اًخفاع الْاسداخ  تٌسثح   %350 هلٍْى ؽي، تاًخفاع ًسثرَ 050,

 .%053حٍي سدلد الظادساخ اسذفاعا تٌسثح 

ذن عثش الوْاًئ عٌذ ًِاٌح  زيال ئٍسً االسرشاذٍدًالش الشّاج الرداسيحظٍلح ذطْس ّ ٌونٌٌا عشع 

 على الٌحْ الرالً: 3103 شرٌثش

 الفوسفاط ومشتقاته: -1

هلٍْى ؽي، ّرلل  ,0,5حدوا قذسٍ  3103الفْسفاؽ ّهشرقاذَ عٌذ ًِاٌح شرٌثش  تلغ سّاج

 هقاسًح هع ًفس الفرشج هي السٌح الوٌظشهح. % 351 قذسٍ تاًخفاع

 مالرالً: ِارثٌٍِزا الشّاج ًل األساسٍحّالرغٍشاخ الرً حذثد فً الونًْاخ 

  :ً؛%151، تضٌادج قذسُا هلٍْى ؽي 153الفْسفاؽ اإلخوال 

  ؛%0053هلٍْى ؽي، تضٌادج قذسُا  355الفْسفْسٌل: حوغ 

  :؛%3,53هلٍْى ؽي، تاًخفاع قذسٍ  351األسوذج 

  :050هلٍْى ؽي، تاًخفاع قذسٍ  351النثشٌد%. 

 

 منتجات الطاقة: -2

 %0,55تٌسثح  تزلل اسذفاعا هلٍْى ؽي، هسدال 0353 تلغ سّاج الوْاد الٌفطٍحعٌذ ًِاٌح شرٌثش، 

هلٍْى  051 ، ّالزي تلغفً هٌٍاء ؽٌدح الورْسطً شّاجال االسذفاع القْي لِزاعي أساسا  ًرح، 

 ؽي. 

فً هٌٍاء ؽٌدح الورْسطً، ٌفسش على ّخَ الخظْص  وْاد الٌفطٍحلٌشاؽ اُّزا االًرعاش القْي ل

 %1,الرً ذوثل حْالً  فً ذوٌْي السفي الضٌادج فً اسرخذام صٌد الْقْد ّصٌد الغاص الثحشيت

   فً ُزا الوٌٍاء. الوْاد الٌفطٍحهي ًشاؽ 
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ّفٍوا ٌرعلق تالوْاًئ الرً ذششف على ذسٍٍشُا الْمالح الْؽٌٍح للوْاًئ، فقذ سدلد حدوا قذسٍ 

 .%351هلٍْى ؽي، أي تاسذفاع ًسثرَ  0053

 عثش الوْاًئ الشئٍسح ماَذً: الوْاد الٌفطٍحٌّروثل ذْصٌع حشمح 

  :؛%150ؽي، تاسذفاع قذسٍ  ,53530301الوحوذٌح 

  :؛%151ؽي، تاًخفاع قذسٍ  033333315الدشف األطفش 

  :0151ؽي، تاسذفاع قذسٍ  ,303,3,أمادٌش%. 

شاخعد تٌسثح ، ّذ3103ٍْى ؽي عٌذ ًِاٌح شرٌثش هل 153ّفٍوا ٌخض ّاسداخ الفحن، فقذ اسذفعد إلى 

خظْص ُْ ُزا االًخفاع على ّخَ ال سثةهقاسًح هع ًفس الفرشج هي السٌح الوٌظشهح. ّ 553%

عٌذ ًِاٌح  -%1(، ّاًخفاع اسرِالك النِشتاء )3103عٌذ ًِاٌح غشد -%051ذشاخع إًراج النِشتاء )

 (.3103غشد 

 الحــــاويــات: -3

هلٍْى حاٌّح ًوطٍح، أي تاسذفاع ًسثرَ  ,35إلى  3103لحاٌّاخ عٌذ ًِاٌح شرٌثش لتلغ الٌشاؽ اإلخوالً 

 .3103هقاسًح هع الفرشج ًفسِا هي سٌح  3150%

تحٍث تلغ حدن ، %10رعاشا قٌْا تٌسثح ًا الحاٌّاخ فً هٌٍاء ؽٌدح الورْسطً ّسدل سّاج هسافٌح

 فً السٌح الواػٍح. ,03310311، هقاتل ًوطٍح حاٌّح 031103,10 الشّاج

تحدن قذسٍ  3103عٌذ ًِاٌح شرٌثش  %355الحاٌّاخ اًخفاػا تٌسثح سّاج  ّعلى الظعٍذ الْؽًٌ، سدل

ّقذ  ،(01حاٌّح ًوطٍح عثش هٌٍاء ؽٌدح الورْسطً )+ 3035,,ًوطٍح، ًقلد هٌِا  حاٌّح 11331,1

 عضصخ أساسا ترْافش الخطْؽ الثحشٌح راخ الوسافاخ الطٌْلح )مٌذا، الْالٌاخ الورحذج األهشٌنٍح....(.

 30,.111تلغ سدلد حدوا فقذ فٍوا ٌرعلق تالوْاًئ الرً ذسِش على ذذتٍشُا الْمالح الْؽٌٍح للوْاًئ، ّ

هقاسًح هع الفرشج ًفسِا  %153اًخفاػا تٌسثح  تزلل ، هسدال3103حاٌّح ًوطٍح عٌذ ًِاٌح شِش شرٌثش 

 هي السٌح الواػٍح.

 ّإخواال فإى ذْصٌع ًشاؽ الحاٌّاخ عثش الوْاًئ ذروثل موا ٌلً:

  :)؛ %10حاٌّح ًوطٍح، تاسذفاع قذسٍ  031103,10ؽٌدح الورْسطً )الوسافٌح 

 355حاٌّح ًوطٍح، تاًخفاع قذسٍ  11331,1الرظذٌش(: -الْؽًٌ )االسرٍشاد الشّاج%: 

  :ً01حاٌّح ًوطٍح، أّ + 3035,,ؽٌدح الورْسط%، 

  :153حاٌّح ًوطٍح، أّ 1113,30هْاًئ الْمالح الْؽٌح للوْاًئ%-، 

  :50,حاٌّح ًوطٍح، أّ  013011,*الذاسالثٍؼاء%-، 
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  :351حاٌّح ًوطٍح، أّ  553151أمادٌش%+. 

 

 الحـــــبـــوب: -4

٪ 3033هلٍْى ؽي، هسدلح تزلل اًخفاػا قذسٍ  331تلغد ّاسداخ الحثْب  3103فً أّاخش سثروثش 

 هقاسًح تالفرشج ًفسِا هي السٌح الواػٍح.

 ّذْصٌع ُزا الشّاج عثش الوْاًئ ٌروثل ماَذً:

  :ً؛-%3053ؽي، أّ  0003331ؽٌدح الورْسط 

  :ّذشول:-%3051ؽي، أّ  33,133153هْاًئ الْمالح الْؽٌٍح ، 

 :3,53ؽي، أّ  330,13151*الذاسالثٍؼاء%-، 

  :3,55ؽي، أّ  5,3550,*الدشف األطفش%-، 

  :0351ؽي، أّ  113511,أمادٌش%+، 

  :155,ؽي، أّ  0333005الٌاػْس%-. 

 

 النقل الدولي الطرقي -5

ّحذج، هسدال  0133133للٌقل الذّلً الطشقً حدن  ، تلغ الشّاج الْؽ3103ًٌعٌذ ًِاٌح شرٌثش 

 . 3103هقاسًح تالفرشج ًفسِا هي سٌح  %,15تزلل اًخفاػا تٌسثح 

 ّذْصٌع ُزا الٌشاؽ عثش الوْاًئ ًرثٌٍَ ماَذً:

  :ً353ّحذج، أّ  03,3111ؽٌدح الورْسط%+، 

  :الٌاػْس ّحذج فً  13,31، ذشول -%3353ّحذج، أّ  ,1313هْاًئ الْمالح الْؽٌٍح

 (.-%,5,,ّحذج فً الذاسالثٍؼاء ) ,33,1( ّ -153%)

    


